
Безпека та комфорт в одному рішенні

• SMART LINE S+ — це нове рішення у фурнітурі від компанії AXOR INDUSTRY, призначене для 
металопластикових та алюмінієвих вікон та дверей внутрішнього відчинення.

• SMART LINE S+ вже в базовій комплектації містить мікроліфт–блокіратор, базову безпеку, 
мікрощілинне провітрювання і оптимальну кількість притискних елементів. 

• Оснащена виключно антивандальними цапфами, фурнітура дозволяє укомплектувати вікно 
у відповідності до кількох рівнів безпеки.

• Конструкторські рішення, реалізовані у SMART LINE S+, не тільки роблять цю фурнітуру надійною 
в експлуатації, але й дозволяють підвищити швидкість і зручність монтажу.

• Посилена петльовая група дозволяє використовувати систему на важких стулках вагою до 130 кг.



Надійність
Висока 
надійність

Плавний 
рух

Щільний 
притиск

Безшумна 
робота 

Підтверджена 
якість 

Комплекс рішень 
для якісного 
та простого монтажу

Ширина:  300–1520 мм
Висота:    450–2390 мм

Поворотно–відкидна стулка

Ширина:  280–1280 мм
Висота:    450–2390 мм

Поворотна стулка

Ширина:  300–2390 мм
Висота:    280–1620 мм

Фрамуга

Ширина:  400–1280 мм
Висота:    550–2390 мм

Штульпове вікно з основною 
поворотно–відкидною стулкою

Діапазон застосування

SMART LINE S+ пропонує гнучку систему антивандальності, коли вікно може бути оснащено різною 
кількістю антивандальних пластин в залежності від вимог до безпеки.

Базова 
безпека

RC1 (WK1) RC2 (WK2) RC3 (WK3) Максимальна 
вага стулки

130 kg

Безпека



Мікрощілинне 
провітрювання 

Антивандальні 
запірні елементи

Мікроліфт–блокіратор

Базова безпека

Ступеневе 
провітрювання

Підвищена 
безпека

Декоративні 
накладки

Замок для 
дитячої 
безпеки

10 YEARS

7

8
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Антивандальні запірні елементи
Ускладнюють злом вікна 
зловмисниками, що особливо 
актуально для приватних 
будинків, а також квартир, 
розташованих на перших 
або останніх поверхах 
висотних будівель.
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Підвищена безпека
Фурнітура Smart Line S+ 
оснащена виключно антиван-
дальними цапфами, що дозво-
ляє значно підвищити рівень 
безпеки шляхом простої 
заміни стандартних запірних 
пластин на антивандальні.
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Базова безпека
Мінімальна комплектація 
вже включає дві точки, 
оснащені антивандальними 
елементами, що підвищують 
стійкість вікна до злому.
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Замок для дитячої безпеки
Спеціальний дитячий замок 
блокує вікно, дозволяючи 
перевести його тільки 
в положення провітрювання.
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Мікроліфт–блокіратор
Перешкоджає повороту ручки 
у відкинутому положенні, 
що запобігає неправильному 
відчиненню стулки, а також 
забезпечує плавну роботу 
вікна.
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Декоративні накладки
Вибір різних кольорів 
декоративних накладок 
на петлі дозволяє 
використовувати фурнітуру 
SMART LINE S+ з різними 
варіантами ламінації вікна.
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Мікрощілинне провітрювання
Дозволяє відчинити 
стулку вікна на 6 мм для 
провітрювання приміщення 
без істотних тепловтрат.
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Ступеневе провітрювання
Дозволить регулювати рівень 
провітрювання приміщення. 
Діапазон відчинення 
ступеневого провітрювання 
варіюється від 12 до 20 мм.

Базова комплектація Додаткові опції



Smart сorner connection Нижня петля
Просте та надійне 
з’єднання ножиць 
із середнім запором 
за допомогою спеціальної 
кліпси, що робить монтаж 
більш комфортним. 

Несучий штифт нижньої 
петлі стулки (6х26 мм) 
виготовлений із високо-
міцної сталі і інтегрований 
у корпус петлі для надання 
їй додаткової міцності при 
використанні на важких 
стулках.

Фіксація штифта Ступенева фіксація кута
Відкидання штифта опори 
нижньої петлі на 180°, 
що дозволяє уникнути 
контакту фіксатора біти 
шуруповерта із основою 
штифта при закріпленні 
нижнього саморіза.

Ступенева фіксація кута 
відкидання штифта 
опори нижньої петлі, що 
запобігає довільній зміні 
його положення в процесі 
монтажу.

Ножиці Оптимізація кількості  
виробничих операцій

Використання ножиць 
правого і лівого виконання 
зі збільшеним до 20 мм 
порогом спрацьовування 
інтегрованого доводчика 
стулки.

Ступеневий різ виключає 
необхідність зміщувати 
слайдер на кутовій 
передачі, а надійна 
фіксація елементів 
відбувається за допомогою 
саморіза. 

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ



Втулка в верхній петлі Цапфа в ножицях
Надійна фіксація опори 
верхньої петлі з ножицями 
рами завдяки спеціальній 
втулці із високоміцного 
полімеру, що виключає 
довільне роз’єднання 
елементів. 

Опціональне оснащення 
ножиць запірною 
цапфою, починаючи вже 
із стандартного розміру 
600 мм.

Регулювання нижньої петлі Ступеневе провітрювання
Можливість регулювання 
притиску на нижній 
петлі стулки в діапазоні 
+/- 0,8 мм.

Можливість встановити 
ступеневе провітрювання 
на вже змонтоване вікно.

Фіксатори у фурнітурному пазі Втулка в нижній петлі
Наявність фіксаторів для 
фурнітурного пазу дозво-
ляє попередньо закріпити 
фурнітуру на стулці і за-
побігає ї ї зміщенню від 
проектного положення 
при кінцевій фіксації са-
морізами.

У нижній петлі 
стулки знаходиться 
втулка з фіксатором 
із високоміцного 
полімеру, що запобігає 
викручуванню 
регулювального гвинта 
при повороті стулки.




